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...psykiatrisk omvårdnad omfattar samordning av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande vård- och stödinsatser ur
ett helhetsperspektiv för personer med psykisk ohälsa...

PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

– en fråga om
liv och död!
PERSONER MED SCHIZOFRENI

och schizofreniliknande tillstånd
lever i genomsnitt 15 år kortare
än andra. Detta hänger ihop
med en inaktiv livsstil, rökning,
otillfredsställande kosthållning
och biverkningar av antipsykotisk
medicinering. Dessa orsaker är
fullt möjliga att påverka med kompetent psykiatrisk omvårdnad.
Ansvars- och arbetsfördelning
mellan olika huvudmän och vårdgivare när det gäller akuta och
sjukdomsbehandlande vård- och
stödinsatser är tydligt definierat. Men när det kommer till
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser är det mycket mer otydligt vem som ska göra
och ansvara för vad i vårt svenska
hälso- och sjukvårdssystem. Detta
får särskilt olyckliga konsekvenser
för vårdtagare som inte själva har
förmåga att uttrycka behov av
vård och stödinsatser.
Psykiatrisk omvårdnad omfattar samordning av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande vård- och stödinsatser
ur ett helhetsperspektiv för
personer med psykisk ohälsa.
PRF genomför därför under
hösten projektet ”Samordning
av hälsofrämjande och förebyggande insatser för personer med
schizofreni” i samarbete med
Svensk sjuksköterskeförening. En
workshop med representanter
för såväl psykiatrisjuksköterskor,
distriktsköterskor, brukare, Schizofreniförbundet och PsykosR
genomförs på sjuksköterskornas
hus i Stockholm den 5 oktober.
Erfarenheterna från denna

kommer att lägga grunden till
en rapport som ska påverka implementeringen av de nationella
riktlinjerna för prevention och
behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Negativa konsekvenser av
psykiatrins huvudsakligen
medicinska perspektiv och
förhållningssätt för barn och
unga med psykisk ohälsa har
bland annat uppmärksammats i
PRFs facebookgrupp i sommar.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag
av regeringen att analysera och
kartlägga regionala skillnader vid
diagnostisering och läkemedelsbehandling av neuropsykiatriska
tillstånd bland barn. PRF har inbjudits att delta i ett dialogmöte
om kunskapsstöd inom området
adhd. Har du erfarenheter som
rör detta område, hör gärna av
dig till styrelsen och ge oss input
i dessa viktiga frågor.
Aktuell information om vad
som händer i PRFs internationella samarbeten kommer i nästa
Psyche. Horatio, den europeiska
samarbetsorganisationen för
psykiatrisjuksköterskor, har sitt
styrelsemöte i Bryssel i november och PSSN, den nordiska
motsvarigheten, håller sitt möte
på Färöarna i september.
Följ och interagera med PRF
via sociala medier. Kika också
gärna in på hemsidan www.psykriks.se som kommer att uppdateras och få en rejäl ansiktslyftning
vilken dag som helst.
Jag önskar er alla en härlig
uppfriskande höst efter årets
varma sommar! ■

ORDFÖRANDE
HAR ORDET

HENRIKA JORMFELDT
ORDFÖRANDE, PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR
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...tillitsfulla interaktioner och tillfredställande aktiviteter
beskrivna av patienterna speglades i personalens
beskrivningar av att arbeta för patienternas bästa...

Tid Tillsammans
text JENNY MOLIN

– en omvårdnadsintervention
Omvårdnadsinterventionen Tid Tillsammans bidrar till att förbättra
vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård genom att skapa utrymme åt
patienter och personal att umgås med varandra i gemensamma aktiviteter.
Jenny Molin, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och vikarierande
lektor vid Umeå universitet, sammanfattar sin avhandling.

EN FYRA ÅR lång resa är över. När
den tog sin början visste jag att
den skulle innebära ett försök till
förbättring av vardagslivet inom
psykiatrisk heldygnsvård men
vad som skulle leda till förbättringen, det visste jag inte. Så det
var där jag började, med att försöka ta reda på det.
Min två första studier beskriver vardagen inom psykiatrisk
heldygnsvård, både ur patienters
och personals perspektiv. Genom
de två studierna kunde jag se att
interaktioner av hög kvalitet

önskades av patienterna och
var en stor del av de ideal som
personalen beskrev. Personalen
beskrev dock att miljön, brist
på struktur, makthantering och
hanterande av kaos hindrade
dem från att arbeta i linje med
sina ideal. Jag kunde också se att
det patienterna beskrev som
frånvaro av eller hindrande interaktioner, en destruktiv miljö eller
passivitet, speglades i personalens beskrivningar av brist på
struktur och hantering av kaos
men även i deras beskrivningar

om att distansera sig eller överge
varandra. Genom att vidare studera patienternas beskrivningar
av hur de anpassade sig till detta
gick detta att förstå som att när
personalen var hindrade att
arbeta i linje med sina ideal och
fokuserade på att själva överleva
vände sig patienterna ifrån dem,
kände sig otrygga och arga. På så
vis skapades en ond cirkel. När
fokus var att hantera kaos skapades också kaos. Motsatsen gick
även den att se i denna förståelse. Tillitsfulla interaktioner och

tillfredställande aktiviteter beskrivna av patienterna speglades
i personalens beskrivningar av
att arbeta för patienternas bästa.
När det var möjligt vände sig patienterna till personalen, kände
sig trygga, fick ökad motivation,
uttryckte en vilja att samarbeta,
kände förståelse för personalens
arbetssituation och värnad om
relationen med personalen.
Dessa fynd förstärkte betydelsen 
av att försöka skapa utrymme i
vardagen så att patienter och
personal fick möjlighet att um- 
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 gås med varandra i gemensamma aktiviteter som valts av
patienterna. Därför utvecklades
omvårdnadsinterventionen Tid
Tillsammans (TT).
Främja återhämtning
TT har en liknande struktur som
den brittiska omvårdnadsinterventionen Protected Engagement Time (PET). Det innebär att
patienter och personal umgås i
gemensamma aktiviteter en timme per dag och att personalen
under den tiden inte ägnar sig
åt några andra arbetsuppgifter.
Avdelningen är stängd för besök
och inga möten med läkare eller
öppenvårdspersonal sker under
denna timme. Allt för att skydda
patienternas och personalens
gemensamma tid. Om det krävs
kan en eller två av personalen
sköta nödvändiga uppgifter som
till exempel att svara i telefon eller ta emot patienter som skrivs
in. Detta så att övrig personal kan
fokusera på TT. Det som skiljer TT
från PET är det teoretiska ramverket. Medan PET ursprungligen
hade som syfte att förbättra personalens arbetssituation syftar
TT till att främja engagemang och
medmänskliga relationer mellan
patienter och personal för att
genom det främja patienternas
återhämtning. De här tankarna
är en del i Phil Barker och Poppy
Buchanan Barkers omvårdnadsteori ”Tidvattenmodellen”.
Tre psykiatrisk kliniker kontaktades med förfrågan om de
ville vara med och testa TT. Alla
klinikerna tackade ja. Tre vårdavdelningar, en på varje klinik,
skulle införa TT under en tremånadersperiod våren 2017.
Förberedelsearbetet gjorde vi
i forskargruppen tillsammans
med arbetsgrupper på vardera
avdelning. Detta för att så långt
det var möjligt skräddarsy TT för
varje avdelning utifrån den förutbestämda strukturen. Patienter
tillfrågades till exempel om vilka
aktiviteter de önskade, och de
fick vara med och bestämma
vilket material som skulle köpas
in för stipendiepengar jag fått
från RSMH. Planeringen och
förberedelserna pågick fram till
start mars 2017. Innan starten
gjordes även en baslinjemätning.
Patienter och personal som
ville delta i utvärderingen av TT
fick var sjunde vardag besvara
enkäter, patienter om kvaliteten
i interaktionerna med persona6
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len och personalen om upplevd
stress och samvetsstress. Dessa
mätningar fortsatte vi med när
TT sedan infördes och på så vis
skulle vi kunna se om mätningarna visade att TT ledde till
förändring av dessa mått.
Behov av fortsatt utvärdering
De tre avdelningarna, två för
personer med missbruks- och
beroende problematik och en för
personer med akuta psykiatriska
problem, införde interventionen
som planerat. Genom loggböcker
som fördes kunde vi se att TT
oftast blev av som planerat men
att hög arbetsbelastning, kaos på
avdelningen och för lite personal kunde innebära att tillfällen
ställdes in. De vanligaste aktiviteterna som patienterna valde var
promenader, färgläggning, puzzel,
bräd- och kortspel samt pingis.
De mätningar vi gjorde visade
inte på några effekter när det
gällde kvaliteten i interaktionerna mellan patienterna och
personalen. Jag måste erkänna
att det kändes lite snopet men
kunde landa i att även det var
ett resultat. När det gällde
personalens upplevda stress och
samvetsstress däremot visade
mätningarna på vissa effekter.
De här resultaten innebär att vi
behöver fortsätta att utvärdera
interventionen, kanske genom
att använda ytterligare studiedesigner och andra enkäter, för att
möjligen kunna visa på kvantitativa effekter av interventionen.
I utvärderingen av TT ingick
även observationer och intervjuer med patienter och personal
som deltagit i TT. Observationerna gick till så att jag vistades
på varje avdelning vid sex TT
tillfällen och observerade handlingar och interaktioner under
tillfällena. Jag förde noggranna
anteckningar som jag sedan
renskrev och analyserade. Det
jag kunde se var att det fanns
handlingar och interaktioner
som möjliggjorde och hindrade
TT. När patienter och personal
delade ansvaret för TT, mötte
varandra på ett vänskapligt sätt
och följde den förutbestämda
strukturen fyllde interventionen
sitt syfte och en lugn atmosfär
skapades på avdelningarna.
Om de istället mötte varandra
på ett avståndstagande sätt
och inte följde strukturen blev
stämningen irriterad och TT
antingen uteblev eller innebar

att patienter och personal inte
gjorde aktiviteter tillsammans.
De här resultaten visar att det är
möjligt att skapa förutsättningar
för goda interaktioner mellan patienter och personal i psykiatrisk
heldygnsvård och ger ledtrådar
om vad som är betydelsefulla
komponenter för att TT ska
fungera framgångsrikt. Detta är
viktig kunskap för att lyckas med
ett införande av en intervention
av det här slaget.
Sedd som en människa
I avhandlingen ingår studien där
jag intervjuat patienter som tagit
del av TT. Totalt 11 patienter från
de tre avdelningarna intervjuades och fick berätta om sina
erfarenheter av att ha varit med
vid minst ett TT tillfälle. I analysen av intervjuerna kunde jag se
att deltagande i TT upplevdes
av patienterna som att bli sedd
som en människa bland andra
människor och att det bidrog
till hopp om återhämtning.
Patienterna kände sig bekräftade
av personalens ökade engagemang och de upplevde att de
deltog i TT på lika villkor som
personalen - att två medmänniskor möttes i en gemensam
aktivitet. De upplevde att de fick
en paus från sitt dåliga mående
och att de stärktes av gemenskapen och de olika aktiviteterna
som erbjöds. Företrädesvis var
således patienternas upplevelser
av TT mycket positiva men de
hade även negativa erfarenheter.
Dessa bestod främst av att TT
ibland inte blev av och att de

upplevde att en del i personalen inte visade engagemang i
TT. Sammanfattningsvis ledde
detta till att patienterna kände
sig försummade, inte viktiga,
och att det skapade en distans
till personalen. Även kunskapen
om patienternas upplevelser av
att ta del av TT är betydelsefull i
så väl det fortsatta utvecklingsarbetet med TT men också i fall
TT ska införas i vardagen inom
psykiatrisk heldygnsvård.
I förståelsen av mina resultat
framträder ömsesidighet, engagemang och brobyggande (bridging enlig Barker och Buchanan
Barker) som betydelsefulla och
kanske till och med helt avgörande komponenter i psykiatrisk
heldygnsvård för att patienternas
återhämtning ska främjas. I min
avhandlings diskussion fördjupar
jag mig i dessa begrepp. Sammanfattningsvis kan man säga att
trots begreppens betydelse så
riskerar de att äventyras i dagens
psykiatriska heldygnsvård. De
behöver vara en central del i
vården och vi som sjuksköterskor
i psykiatrisk vård är dess företrädare i så väl ord som handling.
Barker och Buchanan Barker
menar att vi som sjuksköterskor
allt för ofta tänker att svåra utmaningar kräver svåra lösningar.
Vi sneglar på andra professioners
färdigheter och kompetens i
stället för att se att tillsynes enkla
och medmänskliga handlingarna
i många fall upplevs som något
utöver det vanliga av patienterna
och därigenom främjar deras
återhämtning. ■
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Medicine doktor Jenny Molin.

GRATTIS

JENNY!
Den 8 juni disputerade Jenny Molin med sin avhandling ”Tid Tillsammans – en omvårdnadsintervention
som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv.” vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Opponent
var professor Owe Hellzén från Mittuniversitetet.
Hur känns det nu när
disputationen är avklarad?
Ja, hur känns det? Först och
främst är jag glad för att jag
antog den här utmaningen. Jag
känner mig imponerad av mig
själv, att jag klarade av själva
disputationsakten. Och sen
känns det naturligtvis skönt att
vara klar. Samtidigt tar ju en ny
tid vid och kopplat till det känner
jag mig både förväntansfull och
lite vilsen. Det är mycket, och
spännande, arbete som väntar.
Hur kom det sig att du
började forska?
Det finns två tydliga anledningar
till att jag började forska. Genom
åren har jag vid upprepade tillfällen vikarierat som adjunkt samt
handlett sjuksköterskestudenter
under deras verksamhetsförlagda
utbildning inom psykiatri. Det arbetet har alltid känts utmanande
och givande. Jag har uppskattat
att få följa studenterna på deras
väg till att bli sjuksköterskor och
jag har velat bidra till att göra dem

nyfikna på arbetet inom psykiatrin. Så den ena anledning till att
det blev forskning för min del var
att skaffa mig den utbildning som
krävs för att kunna söka en fast
tjänst vid universitetet. Den andra
anledningen var just projektet.
Under mina år som specialistsjuksköterska på psykakuten har
jag träffat många patienter som
blivit inlagda. Jag har lyssnat på
deras berättelser om vardagslivet
på avdelningarna och många
gånger fått höra att man inte vill
vara där. Jag har funderat över
vad som händer där och varför.
Doktorandtjänsten jag sökte
handlade precis om detta, att
konstruera en teoretisk förståelse
för vardagslivet inom psykiatrisk
heldygnsvård och sedan att genom en omvårdnadsintervention
försöka förbättra det. Det kändes
spännande och viktigt.
Vad handlar avhandlingen om?
Avhandlingen har två delar. Den
första delen består av min två
första studier där jag undersökt

vardagslivet inom psykiatrisk
heldygnsvård. Jag har intervjuat
patienter och personal, bett
dom beskriva hur vardagen
kan se ut på avdelningen. Här
kom jag fram till att kvaliteten i
interaktionerna mellan patienter
och personal avgör patienternas
upplevelse av vardagen. Jag kom
fram till att patienter och personal vill umgås med varandra men
att hinder så som miljön, brist på
struktur, hantering av makt och
kaos hindrar personalen från att
arbeta i linje med deras ideal. I
den andra delen av avhandlingen
ingår de studier som handlar
om omvårdnadsinterventionen
Tid Tillsammans som testades.
Interventionen infördes på tre
psykiatriska vårdavdelningar och
jag kunde visa att den möjligen
har positiv effekt på personals
upplevda stress och samvetsstress. Jag kunde också visa att
delat ansvar, ett vänskapligt
bemötande och en förutsägbar
struktur möjliggjorde interventionen medan ett distanserat
bemötande och en oförutsägbar
struktur hindrade den. Via intervjuer med patienter som deltagit
i Tid Tillsammans kunde jag visa
att patienterna kände sig bekräftade av personalen och upplevde
att de och personalen deltog på
lika villkor- patienterna kände
sig sedda som människor bland
andra människor. Vidare erbjöd
interventionen patienterna en
paus från deras dåliga mående
och de kände sig stärkta av så väl
gemenskapen som aktiviteternainterventionen bidrog till hopp
om återhämtning. I intervjuerna
framkom att det som upplevdes
dåligt med interventionen var
när den inte blev av. När personalen inte visade engagemang
och när Tid Tillsammans ställdes
in utan att det kommunicerades
med patienterna kände de sig
försummade och det skapade en
känsla av distans till personalen.
Om du skulle sammanfatta
dina viktigaste resultat...
Mina viktigaste resultat är att patienter och personal inom psykiatrisk heldygnsvård vill ha tid för
att umgås med varandra och när
de får möjlighet att göra det, genom Tid Tillsammans, förbättras
upplevelsen av vardagslivet på
avdelningen. Jag har också visat
att det är möjlig att genomföra
en omvårdnadsintervention av
det här slaget trots att det fanns

...jag kom fram
till att kvaliteten i
interaktionerna
mellan patienter
och personal avgör
patienternas
upplevelse av
vardagen...
farhågor om att det inte fanns
tid. Genom engagemang och att
följa den förutbestämda strukturen går det att lyckas.
Hur kan man använda
resultaten?
Mina resultat kan användas i arbetet med att förbättra vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård
för så väl patienter som personal.
Detta då resultaten ger oss en bild
av både patienter och personals
upplevelser och därigenom idéer
om vad vi behöver förändra och
förbättra. Vidare kan resultaten
användas av de som intresserar
sig för att införa Tid Tillsammans
på sin avdelning. Resultaten ger
vägledning i implementeringsprocessen, vad som möjliggör och
hindrar interventionen. Jag tänker
att resultaten även kan användas
för reflektion och att de visar att
det patienter värdesätter hos oss
som personal bor i det tillsynes
enkla. Vi kan komma långt genom
att vara en medmänniska som
möter en annan medmänniska.
Vad gör du härnäst?
Jag kommer att arbeta som vikarierande lektor vid institutionen
för omvårdnad, Umeå universitet. Inom ramen för det 50
procentiga vikariatet kommer jag
företrädesvis att undervisa såväl
grund- som specialistsjuksköterskestudenter inom psykiatrisk
omvårdnad men även fortsätta
med min forskning. Resterande 50 procent kommer jag att
arbeta på psykiatriska kliniken
i Umeå. Där kommer jag att arbeta med vårdutveckling med fokus
på heldygnsvårdens innehåll
och kvalitet. Jag ser mycket fram
emot båda mina nya arbeten. ■
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Nationella riktlinjer för vård vid

depression och
ångestsyndrom

text INGELA SKÄRSÄTER

Omvårdnaden lyser med sin frånvaro trots att sjuksköterskor deltagit aktivt i arbetet med
att ta fram de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Ingela
Skärsäter, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och professor i omvårdnad vid Högskolan
i Halmstad, sammanfattar riktlinjerna och reflekterar över omvårdnadens och sjuksköterskeprofessionens möjligheter att delta i det vetenskapliga samtalet.
UNDER VÅREN 2018 har Socialstyrelsen gett ut reviderade
Nationella riktlinjer för vård vid
depression och ångestsyndrom.
De nationella riktlinjerna i denna
revidering fokuserar i första hand
på frågeställningar där behovet
av vägledning är särskilt stort. De
riktar sig till barn, ungdomar och
vuxna och behandlar områden
som diagnostik, utredning och
omhändertagande av personer
med depression och ångestsyndrom.
Riktlinjerna riktar sig mot första linjens vård och främst mot
primärvården. Majoriteten av
vuxna personer som drabbas av
depressions- eller ångestsymtom

8
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söker vård inom primärvården,
och mer än 70 procent av alla
patienter med depression eller
ångestsyndrom får vård inom
primärvården. Det är också
inom primärvården som cirka
65 procent av alla antidepressiva läkemedel skrivs ut. Endast
cirka 20 procent av patienterna
remitteras vidare till specialiserad psykiatri. Barn och ungdomar
och deras föräldrar vänder sig
även ofta till elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och
ungdomsmedicin.
Vägledning
Nationella riktlinjer kan inte ensamt utgöra underlag för beslut

som gäller enskilda patienter,
även om de i form av bästa
tillgängliga kunskap kan ge vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna
gäller på gruppnivå, men hälsooch sjukvårdspersonal behöver
alltid ta hänsyn till individens
särskilda förutsättningar och
önskemål.
Rekommendationerna vänder
sig i första hand till politiker,
chefstjänstemän, verksamhetschefer och andra beslutsfattare
inom hälso- och sjukvården. De
kan till exempel vara underlag
vid fördelning av resurser eller
när vården ska ändra arbetssätt
eller organisation. De kan också

vara underlag när hälso- och
sjukvården tar fram nationella,
regionala och lokala vårdprogram. Därför är det viktigt att de
som arbetar inom till exempel
psykiatri eller primärvård är delaktiga i arbetet med att ta fram
nationella riktlinjer.
De första nationella riktlinjerna för depression och ångestsyndrom utgavs 2010. I de nu
reviderade riktlinjerna är vissa
områden avgränsade. Områden
som inte ingår är bipolär sjukdom, reaktion på svår stress, anpassningsstörning (ingår i andra
nationella riktlinjer) samt bipolär
sjukdom. Äldre som grupp skiljs
inte ut särskilt (finns i SBU-rap- 

Ingela Skärsäter presenterade arbetet med nationella
riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
vid Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors
årskonferens i Halmstad tidigare i år.
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...både i Sverige och internationellt saknas studier
som bygger på omvårdnadsinterventioner till personer
med depression och ångestsyndrom...

 port). Förmedlingssätt tas endast
upp i begränsad omfattning,
det vill säga om kontakten med
patienten har skett via personligt
besök, telefon eller internet.
De 108 centrala rekommendationer som ges i de nu aktuella
riktlinjerna är indelade i fem
olika grupper:
❙ Utredning och omhändertagande vid depression eller
ångestsyndrom
❙ Behandling vid egentlig depression hos vuxna
❙ Behandling vid egentlig
depression hos barn och
ungdomar
❙ Behandling vid ångestsyndrom hos vuxna
❙ Behandling vid ångestsyndrom hos barn och ungdomar
Utöver de centrala rekommendationerna ﬁnns ytterligare tre
olika områden som berör riktlinjerna och vården för personer
med depression och ångestsyndrom:
❙ En analys av de centrala
rekommendationernas ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser.
❙ Indikatorer för att följa upp
God Vård inom hälso- och
sjukvården
❙ Delaktighet, information, jämlik vård och svåra överväganden
Vetenskapligt underlag
Arbetet med revideringen av de
nationella riktlinjerna påbörjades
våren 2014 med en hearing där
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ett stort antal företrädare från
hälso- och sjukvården, professionsföreningar och patientföreningar deltog. Utifrån denna
hearing startade analysprocessen med en systematisk litteratursökning efter i första hand
välgjorda systematiska översikter.
Socialstyrelsens riktlinjer och
ytterligare ett par länders riktlinjer använder sig av den internationellt vedertagna metoden
GRADE för att granska kvalitén på
det vetenskapliga underlaget.
Vid den första remissomgången våren 2017 inkom 90
remissvar. Tyvärr var responsen
från omvårdnadsprofessionen
mycket låg. Däremot kom det en
mängd insändare och debatter
i media utifrån remissförslaget.
Det var främst företrädare för
olika behandlingsinriktningar
och verksamheter som menade
att remissunderlaget med dess
slutsatser var fel. Utifrån detta
genomfördes flera träffar med
företrädare för olika behandlingsideologier i syfte att framförallt
diskutera det vetenskapliga
underlaget i förhållande till GRADE-kriterierna.
På uppdrag av Socialstyrelsen
genomfördes även en internationell jämförelse under våren
2017. Syftet var att jämföra ett
antal länders riktlinjer samt
undersöka om de skillnader som
finns är motiverade eller inte.
Jämförelsen gäller specifikt psykologisk behandling, fysisk aktivitet samt kombinationsbehandling med psykologisk behandling
och antidepressiva läkemedel
vid depression. De länder som

förutom Sverige ingår i jämförelsen är Norge, Finland, Danmark,
England, Skottland, Tyskland,
Nederländerna och Kanada.
Jämförelsen visar att rekommendationerna i de olika länderna
går åt samma håll, men att de
inte är helt jämförbara eftersom
organisationerna ser olika ut i de
involverade länderna.
Viktiga rekommendationer
Tyvärr finns inte utrymme här
att diskutera allt innehåll i de
nationella riktlinjerna, men jag
rekommenderar varmt att själv
ladda ner och läsa Nationella
riktlinjer för vård vid depression
och ångestsyndrom. Några delar
vill jag dock passa på att lyfta.
Inom Utredning och omhändertagande vid depression
eller ångestsyndrom prioriteras
följande rekommendation högt:
Effektivt samordnat och strukturerat omhändertagande med
vårdsamordnare. Det vetenskapliga underlaget för vårdsamordnare (eng. care manager) finns
framförallt i Storbritannien, men
även i Sverige har studier genomförts som visar ett förbättrat
omhändertagande för patienten
med högre kvalitet och bättre
tillgänglighet. Insatsen införs
nu på 120 vårdcentraler inom
Västra götalandsregionen (se
flera artiklar i Vårdfokus under
våren 2018) med planering att
alla vårdcentraler inom regionen
ska ha vårdsamordnare senast
2020. Det är i huvudsak distriktsköterskor som har funktionen.
Varje vårdsamordnare förväntas
genomgå kursen ”Vårdsamord-

nare psykisk ohälsa” om 7,5
högskolepoäng.
Här följer kort några andra rekommendationer som förtjänar
att uppmärksammas särskilt:
❚ Vid samsjuklighet med
kroppslig sjukdom ska personer med depression eller
ångestsyndrom alltid erbjudas
en somatisk anamnes och undersökning samt en relevant
utredning utifrån eventuella
ytterligare behov av vård.
❚ Vid behandling vid egentlig
depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar
bör psykopedagogisk behandling erbjudas i första hand.
❚ Vid suicidrisk hos vuxna och
ungdomar med depression
eller ångestsyndrom ska
hälso- och sjukvården erbjuda
en strukturerad bedömning av
suicidrisken som ett komplement till den kliniska bedömningen. Däremot bör man inte
enbart bedöma suicidrisken
med instrument.
❚ Vid behandling med lugnande
läkemedel vid ångestsyndrom
hos vuxna avråds från att
erbjuda bensodiazepiner till
vuxna med generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom,
social fobi, akut stressyndrom
eller posttraumatiskt stressyndrom.
Omvårdnaden osynlig
Och varför syns då inte psykiatrisk omvårdnad i riktlinjerna? I
arbetet med de aktuella nationella riktlinjerna medverkade
tre sjuksköterskor i prioriterings-

gruppen: två psykiatrisjuksköterskor varav en representerade
barn- och ungdomspsykiatri
och en vuxenpsykiatri, samt en
distriktsköterska. Undertecknad
medverkade i expertgruppen där
jag representerade omvårdnad,
arbetsterapi, socionomer och
fysioterapi.
Nationella riktlinjer bygger på
att det finns ett vetenskapligt
underlag som tillsammans med
klinisk prioritering kan visa på
vilken evidens en åtgärd eller
intervention har och vilken nytta
den ger till patienten/brukaren.
Både i Sverige och internationellt
saknas studier som bygger på
omvårdnadsinterventioner till
personer med depression och
ångestsyndrom. Socialstyrelsens nationella riktlinjer bygger
dessutom på GRADE-systemet
där det oftast krävs kvantitativa
metoder med diagnostiserade
patienter. Detta är ju något som
ofta diskuteras inom sjuksköterskeprofessionen, alltså hur ett
psykiatriskt omvårdnadsperspektiv med fokus på humanism och
holism kan möta det mer biologiska och mediciniska synsättet.
Detta kan man tycka mycket om,
men vi sjuksköterskor befinner
oss också i ett sammanhang och
det är så viktigt att vi som profession deltar i det vetenskapliga
samtal som pågår i hälso- och
sjukvården och i samhället. Det
finns många sätt att göra detta.
PRF har en utmärkt position för

att delta i hearings, svara på remisser och lägga fram argument
som stödjer omvårdnadsinsatser
riktade till patient och närstående - även om det inte finns vetenskapliga studier som bedömts
ha tillräckligt hög kvalitet enligt
GRADE. Ett exempel är riktlinjen
psykoedukation vid behandling
av barn och unga som fått hög
prioritet i prioriteringsgruppen. I
de studierna fanns inte tillräckligt
högt vetenskapligt stöd, men
istället genomfördes en konsensusprocess som medförde att
åtgärden prioriterades högt.
Kolleger, ta del av de nationella
riktlinjerna! Utöver aktuell forskning så är de också ett utmärkt
underlag för all personal, såväl
som för studenter och blivande
kolleger. Där finns till exempel
flera case inlagda som vägledning för svåra överväganden i
förhållande till rekommendationerna, något som vi alltid möter i
den kliniska verksamheten. ■

LÄS MER
❚ Nationella riktlinjer för vård vid
depression och ångestsyndrom
finns att läsa via www.socialstyrelsen.se

CENTRALA REKOMMENDATIONER

GES UT VID TILLSTÅND SOM HAR STOR BETYDELSE FÖR HÄLSOOCH SJUKVÅRDENS EKONOMI OCH ORGANISATION.
Centrala riktlinjer ska bidra till att hälso- och sjukvårdens, tandvårdens och socialtjänstens resurser används effektivt, fördelas efter
behov samt styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut.
Syftet är att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, tandvården och
socialtjänsten genom att rätt åtgärd används för rätt patientgrupp
eller grupp av brukare. Målet är att bidra till att patienterna och brukarna får en jämlik och god vård.
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Välgörenhetslopp
med fokus på psykisk ohälsa och fysisk aktivitet

text JOACHIM ECKERSTRÖM

Den 6 oktober är det dags för årets upplaga av Mental Health Run på
Djurgården i Stockholm. Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska i
psykiatrisk vård och ledamot i MHRs styrelse, uppmanar
psykiatrisjuksköterskor att delta och bidra till psykiatrisk forskning.
MENTAL HEALTH RUN (MHR) är
ett lopp på fem kilometer, som
grundades år 2015 med ändamålet att uppmärksamma psykisk
ohälsa och samtidigt samla in
pengar till psykiatrisk forskning.
Idag är MHR en ideell förening
vars mål är att lyfta den fysiska
aktivitetens positiva inverkan på
psykisk hälsa.
Att promenera, springa eller
på annat sätt komma upp i puls
i 30 minuter tre dagar i veckan
har visat sig kunna behandla och
förebygga vanliga psykiatriska
tillstånd som depression och
ångest. Svårare tillstånd behöver
ofta psykiatrisk omvårdnad,
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medicinsk eller psykoterapeutisk behandling och den fysiska
träningen ersätter inte dessa
behandlingar, men den kompletterar behandlingarna och har
även positiva effekter på den
fysiska hälsan, exempelvis på
hjärt- kärlhälsan.
Psykisk ohälsa kan drabba
oss alla och majoriteten av alla
människor berörs själva eller
som närstående. Bland våra
barn och ungdomar ökar den
psykiska ohälsan. Det är framför
allt depressioner och olika
ångestsyndrom som de drabbas
av. Barn och unga som drabbas
av psykisk ohälsa tidigt i livet

riskerar att få leva med det under
en lång tid. Därför är det viktigt
att på olika sätt rikta fokus mot
denna problematik samt bidra
med ökade resurser. MHR önskar
att göra just detta.
Årets upplaga av MHR går
av stapeln lördagen den 6:e
oktober kl. 13.00 på Djurgården
i Stockholm. Anmälan och mer
information finns via mentalhealthrun.se ■
SPRING, GÅ ELLER VAR PÅ
PLATS – DU GÖR SOM DU
SJÄLV ÖNSKAR!
HOPPAS ATT VI SES PÅ DJURGÅRDEN!

3–4 december 2018 • Bonnier konferens • Stockholm

PSYKIATRIN I PRAKTIKEN
– att utveckla mötet, patientens styrkor och att säkra kvaliteten

2

INNEHÅLLSRIKA
DAGAR!
För dig som
möter patienter

Workshop: Reflektion och samtal i små
grupper kring förhållningssätt och viktiga
faktorer som kan stärka dig i din profession
utifrån friskfaktorer, vanor och återhämtning
Nya riktlinjer inom: Personlighetssyndrom,
Transkulturell psykiatri och Beroendemedicin

Jämlik vård av god kvalitet
– hur implementeras och sprids den?

Lisa Ekselius, Sofie Bäärnhielm och Åsa Magnusson

Anders Berg och Ing-Marie Wieselgren

Myter eller möten i psykiatrin?

Moderator: Ullakarin Nyberg

Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn

Psykiatriker och ordförande, SPF

Foto: GettyImages

SMAKPROV UR PROGRAMMET

Läs mer på gothiafortbildning.se/psykiatrin-i-praktiken

I samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen
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SJUKSKÖTERSKORS

SUICIDRISK

BEDÖMNINGAR
I HELDYGNSVÅRD
text KATHARINA DERBLOM och ANNA JOHANSSON

Anna Johansson.

Sjuksköterskor saknar stöd och riskerar att bli
utlämnade att förlita sig till sig själva vid suicidriskbedömningar i psykiatrisk heldygnsvård. Specifik
utbildning, kunskap om evidens och tydliga riktlinjer
är grundläggande för att sjuksköterskan ska kunna
arbeta tryggt och patientsäkert. Anna Johansson
och Katharina Derblom är specialistsjuksköterskor i
psykiatrisk vård vid psykiatriska kliniken i Skellefteå.
Här sammanfattar de sitt examensarbete från specialistsjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet.

SYFTET MED VÅR magisteruppsats var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra suicidriskbedömningar
inom psykiatrisk heldygnsvård.
Enligt Världshälsoorganisationen
[WHO] avled närmare en miljon
människor till följd av suicid år
2012. I Sverige är suicid den
vanligaste yttre dödsorsaken och
2016 beräknas runt 1130 personer ha tagit sitt liv. WHO har en
långsiktig plan att antalet suicid
ska minska med tio procent till år
2020 och den psykiatriska vården
har en stor och viktig roll för att
kunna nå detta mål. Patienter
med hög suicidrisk blir i de
flesta fall inlagda för psykiatrisk
heldygnsvård och sjuksköterskan
har ett stort ansvar för dessa
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individer. Att bedöma suicidrisk
är en vanligt förekommande
arbetsuppgift och sker ofta i det
dagliga mötet med patienten.
Tidigare studier visar att det är
en svår och tidskrävande uppgift
som ställer stora krav på sjuksköterskan. För att besvara syftet
valde vi att göra en intervjustudie som genomfördes vid en
psykiatrisk klinik i norra Sverige.
Tio sjuksköterskor med minst
ett års erfarenhet av heldygnsvård intervjuades, varav sju var
grundutbildade och tre specialistutbildade med inriktning
mot psykiatrisk vård. Kvalitativ
innehållsanalys med fokus på
likheter och skillnader användes
för att bearbeta det insamlade
materialet. Analysen resulterade

...analysen resulterade i fyra kategorier: Faktorer av
betydelse för bedömningen, Ta och bära ansvaret,
Samarbete med kollegor och Organisatoriska hinder...

i fyra kategorier: Faktorer av
betydelse för bedömningen, Ta
och bära ansvaret, Samarbete
med kollegor och Organisatoriska hinder.
Relationen viktig
Resultatet visade att flera faktorer var av betydelse för att kunna
göra en bedömning av suicidrisk.
Att ha en god relation till patienten ansågs viktigt och gjorde det
lättare att fråga mer direkt om
suicidtankar. Patienten berättade
mer öppet om sitt mående och
sjuksköterskorna kunde lättare
avgöra om patienten undanhöll
information. För att skapa sig en
helhetsbild av patienten ställde
sjuksköterskorna frågor om suicidtankar och planer, tog del av
anamnes via rapport eller journal
och observerade hur patienten
interagerade med medpatienter.
Det ansågs viktigt att våga utforska patientens suicidtankar för att
kunna avgöra dess funktion och
om det fanns en akut fara för liv.
Sjuksköterskorna använde sig i
olika grad av magkänsla vid bedömningen och den kunde vara
avgörande för vilket beslut som
fattades. Aspekter som beskrevs
försvåra bedömningen var när
patienten hade en avvikande
verklighetsuppfattning eller ett
svårt självskadebeteende. Det
fanns en rädsla att en självskada
kunde bli ett oavsiktligt suicid då
självskadehandlingarna ofta ansågs vara riskfyllda och kraftfulla.

Språkförbistringar var ytterligare
en försvårande aspekt.

Katharina Derblom.

”Och så liksom gör dom såna här
små försök… som gör att man
blir ju livrädd men samtidigt så…
är det ju som inte i suicidsyfte…
utan lite mer mot självskadesidan… eh… men det vet man ju
som inte. Och helt plötsligt går
det åt helvete, för även om de
bara har tänkt självskada så blir
det på riktigt ett suicid.”
Ett tungt ansvar
Sjuksköterskan beskrevs ofta ta
ansvar för bedömningarna även
om läkaren har det formella
ansvaret. Det upplevdes vara en
svår och komplex uppgift och
det varierade om man kände
sig trygg med att utföra den. Att
bära ansvar för någon annans liv
och vara den som fattat beslut
om något allvarligt inträffade
kunde kännas betungande.
Sjuksköterskorna beskrev att det
kunde kännas svårt att hantera
att människor inte ville leva och
frustration kunde uppstå. Som
oerfaren sjuksköterska kunde det
kännas obekvämt att ställa frågor
om döden och man ifrågasatte
oftare sina egna bedömningar.
Att känna osäkerhet och en
rädsla att göra fel bedömning var
vanligt förekommande hos sjuksköterskorna. De beskrev att de
ibland kunde sätta in extravak för
att slippa sin egen oro även om
de inte var säkra på att patienten 
psyche nr 3 2018
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SJUKSKÖTERSKORS

SUICIDR

BEDÖMNIN

I HELDYGNSVÅRD
 behövde det. Tidigare allvarliga
suicidförsök eller självskador på
avdelningen påverkade bedömningarna och kunde skapa mer
oro och stress men även göra att
man blev mer noggrann. Att inte
kunna släppa tankarna på jobbet
när man slutade sitt arbetspass
förekom bland sjuksköterskorna
och en del beskrev att de kunde
ligga sömnlösa på nätterna och
fundera på om de gjort rätt
bedömning.
”Jo, alltså hur många gånger har
man inte legat vaken när man
har jobbat kväll, när det har varit någon incident och så känner
man att man måste stressa ihop
allting och så känner man sen
när man kommer hem; herregud
vad har jag gjort nu… Hur blev
det där?”
Det underlättade om man hade
haft möjlighet att reflektera med
kollegorna innan man gick hem.
Sjuksköterskorna beskrev olika
sätt att hantera oro över jobbet

hemma såsom att ringa till avdelningen och höra hur det gått,
träna, se på tv, lyssna på musik,
sova, läsa på information eller
försöka sätta tankarna på paus
och trycka bort jobbiga känslor.
Samarbete betydelsefullt
Resonemang med kollegor var
vanligt förekommande och
ansågs viktigt och betydelsefullt.
Gemensamma beslut skapade
trygghet, gav delad börda om
något skulle inträffa och ansågs
göra en svår arbetsuppgift
hanterbar.
Att inte få stöd av kollegor
upplevdes tungt och skapade
osäkerhet. Att vara ensam
sjuksköterska på sitt arbetspass
kunde leda till att man kände sig
ensam med ett tungt ansvar och
svåra beslut och detta förekom
ofta på kvällar, nätter och helger.
Sjuksköterskorna upplevde att
de oftast fick stöd av läkare när
det fanns behov av det. Däremot
fattade ofta läkarna beslut via
telefon utifrån information som

...att inte få stöd av kollegor upplevdes
tungt och skapade osäkerhet...
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...som ny sjuksköterska fanns en känsla
av att ”bli inkastad” i att göra bedömningar
utan att ha kompetens för det...

sjuksköterskan förmedlade vilket
ibland kunde kännas osäkert och
innebar ett större ansvar.
Hinder i organisationen
Resultatet visade att sjuksköterskorna inte fått någon specifik
utbildning i suicidriskbedömningar och att bristen på utbildning
skapade osäkerhet och gjorde de
mindre trygga med uppgiften.
De beskrev att de med tiden
utarbetade egna arbetssätt för
att bedöma suicidrisk men kunde
känna sig osäkra på om de gjorde
rätt. Som ny sjuksköterska fanns
en känsla av att ”bli inkastad” i
att göra bedömningar utan att ha
kompetens för det. De uppgav
att de i princip inte fått någon
inskolning i uppgiften och att det
saknades riktlinjer för hur det
skulle gå till.
”Det är för viktigt tycker jag för
att vi ska bara tänka att jamen
du lär dig väl så småningom.
Men det lite som typ här har du
en droppåse och en droppslang,
du får ﬁppla lite grann, du löser
säkert det där på ett par år.”
Det beskrevs även vara otydligt
hur bedömningar skulle dokumenteras och att det sällan blev
gjort. Tidsbrist och hög arbetsbelastning ansågs vara det största
hindret för att kunna göra en
fullgod bedömning. Vid hög arbetsbelastning var man rädd att
missa något som patienten ville

förmedla då det inte fanns tid
för längre samtal. Efter en tung
arbetsperiod med många extravak uppgav en del att de inte
var lika benägna att sätta in vak
trots att behovet ansågs finnas
medan andra inte upplevde att
arbetsbelastningen påverkade
deras bedömningar.
Sjuksköterskor utlämnade
Att bedöma suicidrisk anses
enligt Socialstyrelsen vara bland
de svåraste bedömningar som
görs inom hälso- och sjukvården.
Resultatet i studien visar att brist
på utbildning och kunskap om
evidens försvårar för sjuksköterskan att göra bedömningar och
kan leda till att osäkra metoder
används. Brist på struktur och
riktlinjer för hur bedömningar
ska gå till leder till ett ökat ansvar
på individen då tillvägagångssättet blir kopplat till person och
inte profession. Sjuksköterskan
blir mer utlämnad att förlita sig
till sig själv i bedömningen vilket
även kan leda till att denne får
bära mer personlig skuld om ett
suicid skulle inträffa. Studien
visar att specifik utbildning,
kunskap om evidens och tydliga
riktlinjer är grundläggande för att
sjuksköterskan ska kunna arbeta
tryggt och patientsäkert med
suicidriskbedömningar. Detta är
även i linje med det nationella
åtgärdsprogrammet för suicidprevention som godkänts av
Sveriges riksdag 2008. ■
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mina BARN
och andras
UNGAR
text GIT-MARIE EJNEBORN LOOI

Ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige har ofta varit med
om traumatiska händelser, både i sina ursprungsländer och under flykten hit.
De drabbas av psykisk ohälsa i högre utsträckning än andra grupper, och det
finns en förhöjd självmordsrisk. Git-Marie Ejneborn Looi, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektor vid Luleå tekniska universitet, reflekterar över
hur Sverige sviker dessa barn och unga och hur fördomar ges företräde framför
kunskap och fakta.

I SVERIGE HAR vi strikta regler
för hur man får omhänderta och
frihetsberöva ungdomar som
har begått brott eftersom att vi
har kunskap om att det kan vara
skadligt för unga människor. Men
den kunskapen gäller inte ensamkommande. De kan sitta
isolerade i förvar i ett år utan
att ha gjort något fel mer än att
ha haft en tilltro till att Sverige
kunde vara ett land där de fick
leva i fred.
I Sverige har vi kunskap om att
det är viktigt att barn, unga och
vuxna som utsatts får traumatiska händelser får stöd, behandling
och vård. Men den kunskapen
gäller inte för ensamkommande.
Trots att de levt i länder där de
riskerat, bevittnat och utsatts för
våld dagligen.
I Sverige har vi höga självmordstal om vi ser globalt och
den psykiska ohälsan ökar
speciellt bland unga, så vi sätter
in stora resurser för att få mer
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kunskap för att råda bot på detta.
Vi vet också att ungdomar utan
familj är extra sårbara för att
drabbas av svår psykisk ohälsa.
Vi har också kunskap om att
gruppen ensamkommande har
minst tio gånger högre risk att dö
på grund av självmord än jämförbara grupper i Sverige. Bland
ensamkommande är den psykiska ohälsan (ångest, depression,
självskada, PTSD) högre än för
ungdomar som kommit tillsammans med sin familj. Både den
psykiska ohälsan och den ökade
självmordsrisken kan till stor del
förklaras av migrationsfaktorer,
det vill säga faktorer som är
kopplade till asylprocessen, men
även pre- och postmigrationsfaktorer, det vill säga faktorer som
går att koppla till hemlandet och
faktorer som går att koppla till
integrationen i det nya landet.
Men även inom detta område
använder vi inte den kunskap vi
har. Vi fortsätter att utsätta dem

för omänskligt hög stress genom
tillfälliga lagar, omprövningar
och överprövningar, godtyckliga
avslag och tillfälliga uppehållstillstånd. Detta medför att ingen
känner trygghet vilket försvårar/
förhindrar en läkningsprocess
och att kunna integreras i det
svenska samhället.
I Sverige anser vi att det är
viktigt att kunna språk. Vi har
kunskap om att vi lär oss lättast
om vi får börja träna nya språk
tidigt så redan på lågstadiet får
barn i Sverige träna engelska flera timmar i veckan. Trots det så
har många svenskar betydande
svårigheter att ta till sig skriftlig
information på engelska och att
göra sig förstådd på engelska
i både tal och skrift. Många av
de ensamkommande har aldrig
gått i skolan, de behöver alltså
inte enbart lära sig ett helt nytt
språk utan dessutom i många
fall lära sig både skriva och läsa. 

Git-Marie Ejneborn Looi. Foto: Luleå tekniska universitet.
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 Trots detta förväntar vi oss och
kräver att de ensamkommande
på bara några timmars skolgång
per vecka ska lära sig svenska och
läsa in både grundskola och gymnasium på ett par år, där svenska
ungdomar har 13 år på sig.
I Sverige är det tack och lov väldigt få personer som dött av
terrorattacker. Ändå är vi generellt sett väldigt rädda för nya
attentat och vill inte ta några
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onödiga risker. När vi i Sverige
har någon form av katastrofläge
så vill vi ha och förväntar oss
hjälp från andra länder. Just när
jag skriver detta välkomnar vi
de utländska insatserna med att
släcka skogsbränder. Bränderna
är förskräckliga men i Sverige
hotar det trots allt ”bara” materiella värden. Grekland beskrivs
genomgå en obeskrivlig tragedi
på grund av bränderna och man
utlyser en tre dagars landssorg.

Det är förskräckligt med de som
omkommit i bränderna i Grekland. Ändå är det ungefär lika
många civila som dör under en
vecka i Afghanistan eller lika
många av flyktingarna som dör
på medelhavet varje vecka. Det
dör 500 fler civila Afghaner i
terrordåd varje år än de som dog
i terrordådet den 11 september.
Efter attacken mot tvillingtornen
förändrades säkerhetsrutiner
inom flera olika områden radi-

kalt. Trots att det aldrig tidigare
dött så många civila som de
senaste sex månaderna i Afghanistan, trots att personen som
skulle bedöma säkerhetsläget
inte vågade gå ut på gatorna, så
anses det inte som något problem att skicka tillbaka afghanska
ungdomar. Jag funderar om vi
hade varit villiga att skicka dit
våra barn? Det sägs att det inte
är någon av de som skickats tillbaka som dött i något terrordåd.

Ett av problemen i Afghanistan
är just att det inte finns någon
tillförlitlig folkbokföring så vi
i Sverige har nog svårt att ha
egentlig koll på detta. Dessutom
så återvänder av förklarliga skäl
inte de som lever under dödshot
utan de försöker fly till andra
länder just för att de inte ska bli
dödade. Och även om just dessa
individer som återvänt från
Sverige överlevt, så har nästan
2000 andra civila INTE gjort det

under 2018 i Afghanistan. Förra
året beräknades det finnas cirka
fyra miljoner afghaner på flykt
bara i Pakistan och Iran. Att tro
att miljontals människor riskerar
sina liv och flyr från sitt land utan
reella skäl är naivt.
I Sverige skrivs det spaltmeter
om hur invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Litet reflekteras över vilka verkliga
faktorer som ligger bakom och
vad vi kan göra för att minska risken. Det vi vet är att sådan typ av
statiskt får ett väldigt stort massmedialt genomslag och skapar
mycket stor rädsla. En stor nyhet
har varit att under åren 2016
och 2017 hade 40 av de 43 som
var dömda för gruppvåldtäkter
invandrarbakgrund. Tittar man
dock på lite fler siffror så ser vi
att 2015 sökte 163 000 personer
asyl i Sverige och 2,4 miljoner av
Sveriges befolkning har invandrarbakgrund (samma kriterier
som användes i undersökningen
ovan). Jag menar förstås inte
att på något sätt att förringa
det faktum att varje våldtäkt är
en fruktansvärd katastrof, men
skrämselpropagandan står inte
i proportion till risken. Det finns
barn som har utsatts för sexuella
övergrepp av sina svenska pappor men det innebär inte att alla
barn ska gå runt och vara rädda
för sina fäder.
Vi vet också, med säkerhet, att
etnicitet och födelseland inte i
sig är faktorer för ökade risk för
våldsbrott, så att säga att vi ska
passa oss för exempelvis Afghaner är inte speciellt konstruktivt.
Det vi vet är att bland annat
social utsatthet, utanförskap,
fattigdom, traumatisering kan
vara riskfaktorer. Det anses också
finnas en överhängande risk för
negativ särbehandling vilket även
benämns i vissa rapporter som
diskriminering inom rättsväsendet. Detta är faktorer som vi kan
påverka. Låt oss fokusera på det
så kan vi också i förlängningen
få ner brottsstatistiken och öka
tryggheten i samhället. Genom
att hetsa och hata späder vi bara
på utanförskapet och ökar risken
för att än fler brott begås.
Ibland kan man höra att ”ja

man kunde se redan på dagis
att det skulle gå illa för det här
barnet”. Då finns en god förståelse för uppväxtförhållandenas
påverkan och att vissa har sämre
förutsättningar än andra. Men
ungdomar som växt upp i krig
och terror, varit utsatta för övergrepp, flytt under dramatiska former och kanske varit föräldralösa
under en stor del av sin uppväxt
- de förväntas vara glada och nöjda och direkt kunna förstå och
ställa om till den svenska kulturen. Förutom sin svåra bakgrund
är dessa unga personer helt utan
nätverk i ett nytt land. Ett land
där de ofta får utstå kränkande
och nedsättande kommentarer
av fördomsfulla svenskar. Ta ett
par minuter och försök sätta dig
in i den situationen och fundera
hur du själv eller dina barn skulle
ha klarat av det.
I Sverige satsas mycket pengar
på att ge föräldrar förutsättningar att vara med sina barn. Som
förälder kan du vara en positiv
förebild och visa solidaritet. Eller
så kan du genom att sprida din
okunskap, hat och dina fördomar ta ifrån dina barn viktiga
förutsättningar för att kunna leva
ett tryggt och lyckligt liv. Vi vet
att viktiga förutsättningar för att
barn ska utvecklas till trygga individer är att de fått möjlighet att
utveckla olika egenskaper så som
empati och ödmjukhet. En viktig
aspekt för ett lyckligt liv är att
göra något för andra. Det finns så
många små saker man kan göra
som både skänker glädje till dig
själv och din omgivning. De som
sprider hat och fördomar förpestar inte bara andras liv utan även
sitt eget. Som någon klok människa skrev: Tänk - när du ligger på
dödsbädden så kan du i alla fall
säga till dina barnbarn ”jag stod
då upp MOT dom svagaste”. Är
det verkligen någon som vill bli
ihågkommen så? Jag önskar att
dessa människor skulle ge sig
själva en chans att se utanför den
egen lilla bubbla och prova öppna upp och försöka se ur någon
annans perspektiv. De kanske
skulle bli positivt förvånade över
hur meningsfulla och berikande
deras liv kunde bli.
I Sverige diskuteras mycket

om vad invandringen kostar,
men om vi ser på fakta så vet
vi att vi kommer att stå inför en
mycket stor arbetskraftsbrist.
Redan idag är bristen stor inom
många välfärdsområden så som
vård, skola och omsorg. Utan
invandring hade välfärdssamhället redan kollapsat. Om vi
är rädda om välfärden borde
vi välkomna och integrera alla
nyanlända som finns i landet. De
kommer att behövas varenda en!
Det finns också kunskap om att
de länder som haft en frikostig
invandring också är de länder
som utvecklats snabbast. Vi har
allt att vinna på att gemensamt
välkomna de nyanlända och så
snabbt som möjligt släppa in
dem i den sociala och yrkesmässiga gemenskapen.
I Sverige tycker många att ensamkommande ungdomar ska
vara tacksamma. Men om vi
tänker till lite kanske vi inser
att det är vi som hade turen att
födas i just Sverige som ska vara
tacksamma. Då kunde vi också
kanske förväntas visa lite medkänsla och ödmjukhet. Tyvärr
verkar en ansenlig del av Sveriges
befolkning ha en total avsaknad
av empati och respekt för människor, bristande förmåga till
källkritik och en total oförmåga
att ta till sig av den kunskap som
finns. Dessa människor väljer
att glatt och öppet vädra sina
fördomar och stoltsera med sina
unkna värderingar så fort de får
chansen. Jag känner ett stigande
obehag varje dag jag behöver ta
del av dessa okunniga människors åsikter.
Jag vädjar nu till dig som har
förmågan att söka och ta till dig
kunskap. Vi är faktiskt i stor majoritet. Kan vi inte försöka hjälpas
åt att varje gång vi hör ett okunnigt uttalande försöka balansera
upp okunskapen med fakta. Låt
inget idiotiskt och fördomsfullt fikarumsprat förbli oemotsagt. Låt
ingen fördomsbaserad kommentar lämnas utan ett sakligt motargument. Vi måste alla hjälpas
åt att tålmodigt och respektfullt
bemöta okunniga, fördomsfulla och rädda människor med
kunskap. ■
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VALBEREDNING 2018

TRÄFF MED
rättspsykiatriskt nätverk
PAUL STRÅBY OCH Jenny Karlsson
från PRF:s styrelse träffade i september styrelsen för Nätverket
för Rättspsykiatrisk omvårdnad
(Nätrom) i Vårdförbundets lokaler på Adolf Fredriks kyrkogata
i Stockholm. Träffen skedde på
Nätroms inbjudan med syfte att
diskutera framtida samarbete
inom psykiatrisk omvårdnad. I

likhet med PRF:s styrelse kommer representanterna från hela
landet. På mötet fastslogs att
det fanns många gemensamma
intresseområden. De som bland
annat nämndes var utvecklingen
av den psykiatriska omvårdnadsforskningen och möjligheter för
olika forskarnätverk att samarbeta, samt möjligheter att delta

på årskonferenser. Hur detta
ska göras är en fråga för vidare
styrelsearbete. Mötet avslutades
med att Nätrom ska formulera
någon eller några frågeställningar till PRF gällande samarbete
samt att PRF ska återkoppla efter
nästa styrelsemöte. ■
Paul Stråby

PÅ GÅNG

inom psykiatri
och omvårdnad
2018

❙ American Psychiatric Nurses
Association (APNA) 32nd Annua
l Conference / 24-27 oktober /
Columbus, Ohio, USA
❙ Australian College of Mental
Health Nurses (ACMHN) 44th
Annual International Mental
Health Nursing Conference /
24-26 oktober / Cairns,
Australien

2019
❙ Psykiatrisk omvårdnad och
personcentrering / Psykiatrisk
Riksföreningen för Sjuksköterskors årskonferens / 11-12 april
/ Umeå
❙ Participatory Mental Health /
5th Horatio European Festival of
Psychiatric Nursing / 9-12 maj /
Köpenhamn, Danmark
❙ Developing Dialogue / Nordic
Conference of Mental Health
Nursing / 19-21 september /
Torshavn, Färöarna

2020
❙ Complex Interventions in
Mental Health Settings / Horatio
European Psychiatric Nurses
Congress / 14-16 maj / Berlin,
Tyskland
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen
med nya adressen
tydligt påskriven

Psyche c/o Simon Notman Steinmo
Hanna Paulis gata 35
129 52 Hägersten

Bli
medlem
i PRF
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
samlar sjuksköterskor som arbetar inom och/eller har
specialistutbildning i psykiatrisk vård.

VAD GÖR PRF?
❚ Företräder psykiatrisjuksköterskan och det psykiatriska
omvårdnadsperspektivet i media, konferenser, seminarier,
utredningar, hearings med mera
❚ Anordnar nationella och internationella konferenser inom
psykiatrisk omvårdnad
❚ Ger ut tidskriften Psyche som bevakar kunskapsutvecklingen
inom psykiatrisk omvårdnad
❚ Är remissinstans för lagförslag, riktlinjer med mera som rör
psykisk hälsa och psykiatrisk vård
❚ Tar fram kompetensbeskrivning och brosch för
specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
❚ Samlar forskare inom psykiatrisk omvårdnad i ett nationellt
nätverk
❚ Delar ut stipendier som främjar forskning, utveckling och
utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller främjar
psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion
❚ Samarbetar nationellt med Svensk Sjuksköterskeförening och
Vårdförbundet
❚ Samarbetar internationellt genom PSSN och Horatio-European
Psychiatric Nurses
VAD INNEBÄR MEDLEMSKAP?
❚ Ett viktigt stöd för föreningens arbete
❚ Möjlighet att engagera sig i och påverka föreningen
❚ Prenumeration på tidskriften Psyche (4nr/år)
❚ Rabatterad deltagaravgift på konferenser
❚ Möjlighet att söka stipendier
Medlem kan den bli som är sjuksköterska med anknytning till
psykiatri genom utbildning eller yrkesverksamhet. Den som inte
uppfyller detta krav är välkommen som associativ medlem.

ORDINARIE MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018 ÄR 325 KR. STUDENTER OCH PENSIONÄRER BETALAR 200 KR.
Medlem blir man genom att antingen anmäla medlemskap via
www.psykriks.se eller genom att betala in avgiften via bank-giro 5118-1592 eller
SWISH 123 069 28 06 och då ange namn och personnummer.

